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Místo úvodu… 
 
Několika slovy se dá říct mnohé… a v náhodou nalezeném modrém linkovaném notýsku formátu 

A6 (MC Kčs 0,20) je plnicím perem vepsáno tolik, že jsem četl a četl – a bylo mi až trochu líto, že 
rekreace netrvala alespoň měsíc.  

Četba, ke které jsem se rozhodl Vás pozvat, vznikla zcela spontánně na odborářské rekreaci mých 
prarodičů Jaroslava (1920 – 1986) a Bohumily (1922 – 2009) Sýkorových v lednu 1962. Autorem je 
můj děda a psal poctivě každý den. Většina textu je psána plnicím perem, poslední den v něm asi 
došel inkoust a poslední zápis je psán propisovací tužkou. V celém notýsku je pouze jednou škrtnuto 
(!!!) a našel jsem pouze jednu jedinou chybu („mě“ místo správného „mně“) – dříve bylo totiž tzv. 
„normální“ pravopis ovládat, nikoli naopak… 

Text jsem přepsal a neměnil nic  (jen u dat jsem přidal den v týdnu a k jednotlivým dnům vložil 
jídelníček, jenž je v sešitě psaný zvlášť), zachoval jsem i tehdejší pravopis (televise, museum)… ale to 
jsou věci zcela nepodstatné, nechtělo se mi nic měnit, abych text nepoškodil a zachoval příjemné 
starosvětské působení. 

Samozřejmě, že nejsem objektivní – a vlastně ani nechci být – tento posel z dávných časů mě 
pobavil, a proto jsem se rozhodl o něj podělit… 

 
 

V Praze 15. prosince 2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

©1962 Jaroslav Sýkora 
©2009 Milan Sýkora 

www.milansykora.net  
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Neděle 14. a pondělí 15. ledna 1962 

Odchod z domova 19:30h, odjezd z Prahy 22:50h. 
Místo jsme měli dobré, netopili však, společnost příjemná, mamina většinou spala v kabátě. V Žilině 
jsme přešli do jiného vozu, kde bylo krásně teplo, až do Popradu, kam jsme přijeli v 08:00h a odtud 
08:25h horskou drahou do St. Smokovce (6. stanice), příjezd 09:05h, kde čekalo auto a odvezlo nám 
zavazadla, a po 15min. chůze jsme dorazili do zotavovny, krásné prostředí i přivítání, pokoj č. 15 
zařízen bezvadně, nad očekávání.  
Po přihlášení, vybalení zavazadel a hygieně odchod na svačinu a po svačině jsme šli na vycházku a 
odeslali pozdravy a koupili upomínkové předměty a film a po příchodu do oběda odpočinek.  
Oběd výtečný, po obědě vypůjčování lyží, saní a bob a pak jsme sáňkovali, bylo to prima. V 17:00h 
byla schůzka všech rekreantů a vedoucích zotavovny a seznámení s řádem zotavovny a programem 
na týden. Po schůzce večeře. Po večeři jsme hráli žulíky do 20:15h a pak šli spát. 
 

Svačina: Chléb, máslo, uzený sýr, džem a čaj. 
Oběd: Brambor, řízek, roláda. 
Večeře: Obložený talíř, hovězí na špeku, rýže, bublanina. 

Úterý 16. ledna 1962 
Výlet – Hrebienok lanovkou, pěšky Bílikova chata, chata Kamzík a zpět Hrebienok, příchod do 
zotavovny v 11:30h. Prima výlet. 
Po obědě sáňkování s maminkou do 15:30h a pak krátká vycházka v okolí zotavovny (město). 
V 17:00h příchod, a žehlilo se na večírek, dveře se netrhly, včetně mamky. V 17:45h večeře, po večeři 
jsme psali dopis dětem a bábince. Potom jsem se fintil na večírek (holil a myl nohy). Pak se díval na 
hokej, no a pak to začlo, ta sláva (přehlídka dam). 
Konec v 01:45h – bylo to bezvadný, máma se bavila jedna radost, vypila 5 číší vína, to se za 16 let 
ještě nestalo, tančila s koštětem.  
 

Snídaně: Kakao, rohlíky, džem, salám, chléb. 
Oběd: I. – Rostbeef obložený, rýže, kávová plundra. 
  II. – Dušená mrkev, brambor, vepřové maso, kávová plundra. 
Večeře: I. – Ryby v tomatě, cibule, chléb, řezy se šlehačkou. 
  II. – Telecí pečeně, brambor, červená řepa, řezy se šlehačkou. 
  (2. večeře – Párek, hořčice, chléb.) 

Středa 17. ledna 1962 
Spali jsme do 07:15h. Po snídani odjezd do Tatranské Lomnice, elektrickou drahou, prohlídka města, 
musea a blízkého okolí. Ve 12:00h návrat, po obědě jsme jeli s maminou znovu do Tatranské Lomnice 
pro jablka, koupili jsme 6 kg pro děti a 4 kg pro spolurekreanty. Před večeří jsme hráli karty, muži 
mariáš, ženy žulíky a habaďuru.  
Po večeři televise.  
 

Snídaně: Čaj, máslo, džem, rohlíky, chléb, salám. 
Oběd: Anglická játra, brambor, meruňkový košíček. 
Večeře: Dršťková polévka 

  I. – Štěpánská omeleta, ovoce. 
  II. – Karlovarský kotouč, rýže. 
  Puding. 
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Čtvrtek 18. ledna 1962 
Vstáváme v 07:00h, v 08:00h odjezd lanovkou na Hrebienok, odchod přes chatu Kamzík, výstup na 
Skalnaté pleso, mamka jela sedačkovou lanovkou až do výše 2.200 m, trochu se bála, pak jsme sjeli 
visutou lanovkou do Lomnice a elektrickou drahou do Smokovce.  
Po obědě ve 13:45h mamka si schrupla a já zabalil a odeslal jablka domů dětem. Potom jsme do 
17:30h sáňkovali, s partou, až z výše asi 1 km, byla to jízda o život.  
Po večeři jsme se koupali a chvíli dívali na televisi a mamka hrála habaďuru do 23:15h. Vyhrála, až ji 
vyhnali a řekli, aby jim ráno nechodila na oči.  
 

Snídaně:  Čaj, loupáčky, máslo, chléb, sýr. 
Oběd:  Srbský kotlet, brambor, žloutkový věneček. 
Večeře:  Moravský kotlet, brambor, jablka, obložený chlebíček. 

Pátek 19. ledna 1962 
Vstáváme v 06:50h a máma honem píše o peníze a letím na poštu s penězi dopisem.  
Po snídani v 08:30h odjezd autobusem do Demänovských jeskyní. Místo jsme měli pěkné, 
v Liptovském Mikuláši 1h zastávka, prohlídka města, v 11:15h pokračování v jízdě. Přesně ve 12:00h 
vstup do jeskyní, prohlídka trvala 2 hodiny. Krásná podívaná. Máma šlapala jak starý turista.  
Po prohlídce krátký oběd a ve 14:15h odjezd zpět. V 15:50h zastávka ve Svitu, prohlídka obchodního 
domu Hornád a v 16:20h odjezd a přesně v 17:00h zastavujeme před zotavovnou. Po krátké osobní 
hygieně a odpočinku večeře. Po večeři televise a mamka hrála karty a přišla ani nevím kdy.  
 

Snídaně: Rohlíky, džem, čaj, chléb, paštika. 
Oběd: Výletní balíček (chléb, sýr, máslo, salám). 
Večeře: Bavorské vdolečky, čaj, kakaové řezy, plněná vejce. 

Sobota 20. ledna 1962 
Vstáváme v 07:30h, po snídani procházka městem, potom odpočinek a mamka byla někde na 
návštěvě, potom byla zde svatba snoubenců Havlových, mamina účinkovala (pokoj č. 14). Po obědě 
od 14:00h ve společenské místnosti svatební veselí, v užším kroužku až do večeře, mamina bezvadná. 
Po večeři televise, karty do 23:30h. 
 

Snídaně: Rohlíky, džem, káva, salámová pomazánka, chléb. 
Oběd: Roštěná se šunkou a vejci, brambor, koláč. 
Večeře: I. – Pařížský řízek, brambor, čalamáda. 
  II. – Ryby s citronem, mřížkový koláč. 

Neděle 21. ledna 1962 
Vstáváme v 07:30h po snídani na sáňkařských závodech, po obědě výjezd na Hrebienok, chvíli slunění 
a potom sjezd na saních po sáňkařské dráze (3 km). Mamina se ani nebála. Potom jsme hráli karty do 
večeře na pokoji č. 6. 
Po večeři se šlo tančit do hotelu Park, návrat v 00:45h.  
 

Snídaně: Čaj, vánočka, salám, máslo, chléb. 
Oběd: M. – Knedlík, zelí, vepřová 
  T. – Telecí haše, brambor, kompot, roláda. 
Večeře: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, švédská mísa, chléb, jablka. 
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Pondělí 22. ledna 1962 
Vstáváme v 07:30h. Dopoledne jsme sáňkovali, po obědě odpočinek a pak procházka městem. Po 
večeři televise a karty. 
 

Snídaně: Káva, rohlíky, máslo, chléb, sýrová pomazánka. 
Oběd: Zelenina v bešamelu, maso, brambor, linecký koláč. 
Večeře: Čočka, hovězí maso, okurka, obložený chlebíček, máslová kostka. 

Úterý 23. ledna 1962 
Vstáváme v 07:00h. Po snídani v 08:15h autobusový zájezd do Ždiaru a Lysé Poľany, čs. – polské 
hranice. Prohlídka Ždiarského domku, izby, krojů a společné fotografování. Mamku jsem fotil, jak se 
dívá z okna. Ždiar – délka 7 km.  
Návrat ve 12:30h. Po obědě, až do večeře, hraní karet ve společenské místnosti, při čemž mamina 
vařila kávu. Po večeři opět karty a televise. 
 

Snídaně: Káva, rohlíky, džem, chléb, máslo, sýr. 
Oběd: M. – Szegedinský guláš, knedlík. 
  T. – Svíčkové řezy, brambor, ovocné košíčky. 
Večeře: Sekaný řízek na másle, bramborová kaše, bublanina. 
  (2. večeře – Opékaný chléb ve vajíčku, mrkvový kompot.) 

Středa 24. ledna 1962 
Vstáváme v 06:30h a po snídani odjezd električkou v 07:45h do Štrbského plesa (30 km) a odtud pěší 
túra na Popradské pleso a symbolický hřbitov do železniční stanice Popradské pleso a v 11:28h návrat 
do zotavovny. Dnes jsem měl černý den, 5× jsem upadl. Mamka běhala jak kamzík a mně se jen 
smála. Po obědě, při kterém jsem si dal nášup tři kynuté knedlíky, máma hubovala, ale o jeden mě 
připravila, udělal jsem jí chuť.  
Potom jsme byli sáňkovat a od 16:00h jsme odpočívala do večeře, mamina byla nabručená chvíli a 
nadávala mi a pak to bylo dobrý. U večeře jsem si dal nášup – bramborák – mamina zase vrčela, ale 
pak se bavila s vedoucí („já taky vařím“) a já to zatím snědl. 
Po večeři mamina hrála karty na pokoji č. 6 a já šel ve 20:00h spát. 
 

Snídaně: Káva, chléb, máslo, džem, obložené žemle. 
Oběd: Španělský ptáček s rýží, žloutkový věneček v čokoládě. 
Večeře: M. – Telecí na špeku, brambor. 
  T. – Fleky s uzeným, okurka. 
  (2. večeře – ryby v tomatě s cibulkou, puding.) 

Čtvrtek 25. ledna 1962 
Já vstával v 07:15h a šel na snídani, máma ještě ležela, byla zase trochu nabručená, ale za chvíli 
přiběhla za mnou a jako by nic a prý se jede na výlet – nejdříve jsme nechtěli. Byl zájezd do 
Belianských jeskyní, objevených roku 1891. Nejsou tak krásné jako Demänovské, je tam 1107 schodů. 
Zpět jsme jeli přes Kežmarok, kde byla 20 min. zastávka, a příjezd zpět 13:15h.  
Po obědě odpočinek a pak do města procházkou, mamka chtěla jít k holiči, kde však bylo plno. Návrat 
v 17:00h.  
Po večeři, při které jsem si dal jako nášup žemlovku, mamka nadávala a byla uražená a nafoukaná. 
Pak byla televise a hrály se karty. Dnes byl náš černý den. 
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Snídaně: Čaj, loupáčky, sýr, máslo, chléb. 
Oběd: Lívanečky s džemem, míchaný kompot. 
Večeře: M. – Hovězí na víně, rýže. 
  T. – Francouzské brambory, čalamáda. 
  (2. večeře – Salám s vajíčky a zeleninou, košíčky v čokoládě.) 

Pátek 26. ledna 1962 
Vstáváme v 07:10h. Po snídani mamina odešla k holiči, beseda v kulturní místnosti (hustě sněžilo). 
Po obědě zakoupení jízdenky na neděli, na zpáteční cestu domů, sáňkování, fotografování a 
procházka do 17:00h.  
Po večeři hodnocení rekreace a večírek na rozloučenou do 03:30h! 
 

Snídaně: Káva, rohlíky, džem, chléb, paštika. 
Oběd: Pražská roláda, brambor, paprikový salát, makový koláč. 
Večeře: Obložený chlebíček, štěpánská sekaná, brambor, čalamáda, řezy s čokoládou. 
  (2. večeře při večírku – Dietní párek, hořčice, chléb.) 

Sobota 27. ledna 1962 – Poslední den 
Vstáváme v 08:00h, po snídani do města, nákup památečních předmětů a něco dětem, pak na 
sáňkařské závody, které se pro husté sněžení a nesjízdnost dráhy nekonaly, šli jsme domů a hráli 
s maminkou karty až do oběda. 
Po obědě odevzdávání saní, lyží a bot odpočinek a příprava na odjezd.  
V 15:30 až 17:00h ještě procházka zasněženým městem v chumelenici. Po večeři rozloučení s užším 
kolektivem a poslední noc nadešla. Naposled jsme hráli do 22:45h karty. Muži vs. ženy 4:7. Nechali 
jsme je vyhrát.  
 

Snídaně: Káva, rohlíky, chléb, máslo, salám. 
Oběd: Hovězí v mrkvi, brambor, jablko. 
Večeře: Gulášová polévka, obložený rostbeef, brambory, agarové řezy, mocca káva. 

Neděle 28. Ledna 1962 
Ráno budíček v 05:30h, snídaně v 06:00h a odjezd do svých domovů.  
 
 
 
S naší první rekreací jsme plně spokojeni, počasí nám přálo a ve zdraví jsme ji užili a vracíme se zdrávi 
domů – ubytování přepychové. Strava chutná, čistě upravená, obsluha vzorná. Úplná spokojenost. 
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Výdaje 
 
15. 1. 1962 Film  Kčs   4,- 

Valaška     10,60 
Talíř     8,40 
Pohledy     6,10 
Limonáda     3,80 

 
16. 1. 1962 Brýle   12,- 
  Lanovka     4,40 
  Odznak, přívešek    9,60 
  Tričko, ponožky  28,50 
  Pivo, limonáda     4,70 
  Káva, víno, pivo, limo  23,80 
 
17. 1. 1962 Elektrická dráha    3,20 
  Museum     1,- 
  K obědu pivo    3,80 
  Film, známky    5,20 
  Batoh   60,- 
  Jablka   33,20 
  Elektrická dráha    3,20 
  Limonáda       0,90 
 
18. 1. 1962 Lanovka Hrebienok    4,40 
  Lanovka sedačková    8,- 
  Lanovka visutá  17,20 
  Elektrická dráha    1,60 
  Pohledy, štítky, známky   7,80 
  Papír, motouz, průvodka   1,60 
  Film     4,- 
  Od balíku     4,20 
  Limonáda (oběd, več.)   4,50 
 
19. 1. 1962 Dopis     1,60 
  Liptovský Mikuláš    4,40 
  Štítek, pohled, známka   3,20 
  Voda     1,40 
  Svatebčanům  10,- 
 
20. 1. 1962 Nákup (cukrátka)  11,20 
  Limonáda      1,- 
 
21. 1. 1962 Pivo, limonáda    6,20 
  Lanovka     4,40 
  Tančírna   20,- 
 
22. 1. 1962 Limonáda       3,60 
  Káva, cukr, cukrátka  14,40 
  Vata     4,70 
 
23. 1. 1962 Limonáda       4,- 
  Ždiar – izba     1,- 
  Ždiar, Lysá Poľana    5,30 
  Limonáda       1,- 
  Zájezd (19. + 23. 1)  26,50 
 
24. 1. 1962 Štrbské a Popradské pleso   9,20 
  Zdeňovi přání    1,20 
  Limonáda     3,- 
 
 
 
 
 
 

25. 1. 1962 Limonáda     4,- 
  Kežmarok     3,40 
  Fotky   13,- 
  Fotky Belianské jeskyně   4,40 
  Hrneček na památku    8,- 
  Lístek domů    1,20 
  Limonáda     2,- 
  Zájezd (25. 1.)  15,- 
 
26. 1. 1962 Limonáda     4,- 
  Film     4,- 
  Buráky, oplatky  10,60 
  Místenky     3,- 
  Večírek     7,50 
 
27. 1. 1962 Limonáda     3,- 
 
 
 
 
 

Celkem: 500,30 Kčs 
Rekreace:  400,- Kčs 

 


